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Distrito Escolar Público de Birmingham
Estudo de caso: Educação

A atualização do sistema de paging do distrito escolar público de Birmingham 
implementa sistema de paginação total do distrito com sistema Vocia® de 
Networked Public Address

As instalações do distrito escolar público de Birmingham são constituídas por 15 edifícios 
separados: onze escolas de ensino fundamental, duas escolas de ensino médio, um centro de 
idosos e o escritório de administração. 

Cada edifício continha um sistema analógico de mensagens públicas (PA) com um microfone 
no escritório principal e um sistema integrado Dukane para salas de aula. Geralmente, estes 
sistemas eram autônomos, independentes de cada edifício, sem nenhum padrão real de 
consistência em todo o distrito. Esta tendência continuou conforme novos edifícios foram 
construídos e novos sistemas foram adicionados. A falta de uma abordagem simplificada 
e unificada de comunicação para todas as instalações era um desafio importante para o 
distrito. Os administradores do distrito também queriam melhorar a qualidade do áudio, 
substituindo os sistemas mais antigos.

quando nossos funcionários e alunos realmente puderam 
ouvir a diferença nos sinais e anúncios.
-Dr. Joseph Hoffman 
Diretor executivo de tecnologia para  
as escolas públicas de Birmingham

Nossa confiança no Vocia foi  
confirmada na primeira semana de aula
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O distrito escolar público de Birmingham 
queria atualizar os sistemas de paging em 
todos os 15 edifícios. O objetivo era fornecer 
um sistema de comunicação unificado, que 
permitia paging claro e inteligível, avisos de 
agendamento e anúncios de mensagem em 
cada edifício. Além disso, o sistema funcionaria 
como plataforma para fornecer mensagens de 
emergência quando necessário — em edifícios 
individuais, assim como em todo o distrito. 

A solução de áudio teria de fornecer 
recursos expandidos para as necessidades 
atuais e futuras e seria preciso integrá-la na 
infraestrutura existente de paging localizada 
em cada sala de aula. A facilidade de operação 
também foi importante para a equipe de TI. 
Portanto, uma solução que forneceria recursos 
de monitoramento de status de sistema online 
(padrão no Vocia) seria um benefício adicional 
para o distrito. Até este ponto, nenhuma 
tentativa de unificar os sistemas tinha sido feita 
e, por isso, haviam informações não conclusivas 
sobre os locais e recursos de todos os alto-
falantes. Embora tenha sido demorado para o 
integrador no início, era essencial que cada linha 
de alto-falante em cada edifício fosse localizada 
e identificada, e sua viabilidade fosse avaliada.

O DESAFIO

Tudo simples-
mente funciona. 
Vocia é uma  
solução de elite.
– Bob Sullivan 
Presidente de iluminação  
e som avançado

Quando comecei a investigar 
o projeto, descobrimos 
que precisávamos de mais 
canais de amplificação 
devido ao número de alto-
falantes. Com qualquer outro 
sistema, teríamos que fazer 
a reengenharia de como 
iríamos instalá-lo. Com o 
Vocia, basta acrescentar 
[um amplificador], atribuir 
uma zona e você não precisa 
mais se preocupar com isso. 
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Dean Harris, da Integrated Design Solutions, atuou como consultor e designer do sistema 
e Bob Sullivan, da Advanced Lighting and Sound foi selecionado para fazer a instalação. O 
sistema Vocia da Biamp Systems foi escolhido como solução para os desafios do distrito 
porque ele fornece uma base robusta de mensagens que residiria na rede do distrito (WAN), 
juntamente com o processamento excelente de sinal de áudio digital (DSP) e controle 
remoto de todo o sistema através da WAN existente. A capacidade de adicionar entradas 
de áudio e microfones para mensagens remotos via CobraNet® atendeu às necessidades 
atuais do distrito, permitindo expansão futura. 

Como os edifícios estão localizados a milhas de distância entre si, todos são conectados 
pelo Vocia através de sua WAN existente, permitindo mensagens intraedifícios ou para 
todo o distrito. Esse recurso é o que atraiu inicialmente o distrito em relação ao Vocia. 
O sistema de notificação de e-mail que alerta o pessoal de TI sobre falhas do sistema, 
a capacidade de monitorar o sistema em tempo real e a capacidade de fazer ajustes de 
níveis ou roteamento. Tudo isso pode ser feito de um único local remoto e se provou 
inestimável para a eficiência operacional do distrito.

A SOLUÇÃO

Componentes: 

Vocia: 30 dispositivos de compensação de ruído ambiente ANC‑1, 
16 microfones de mesas DS‑10, 15 servidores de mensagem MS‑1, 
20 amplificadores VA‑2060se, 30 amplificadores VA‑4030se, 15 dispositivos 
de entrada VI‑6, 8 microfones WS‑10 de estação de parede.

Enquanto a maioria do trabalho foi realizada no gabinete principal de 
equipamento, foi necessário instalar um novo cabeamento para os dispositivos 
de compensação de ruído ambiente (ANC-1) usado em áreas comuns grandes 
(por exemplo, ginásios, piscina, lanchonetes) e novas entradas da áreas 
do escritório principal. Além disso, a escola adquiriu um novo sistema de 
agendamento Bell, que inclui saídas de relê para disparar alertas e reproduzir 
tons. Este sistema foi necessário para a integração com o Vocia, que foi realizada 
com o uso do dispositivo de entrada Vocia (VI-6). Ao programar algumas das 
portas de entrada de controle nos dispositivos VI-6 para fazer interface com relês 
do Bell Scheduler, o sistema foi capaz de acionar a reprodução de tons e alertas 
diretamente do servidor de mensagens Vocia MS-1. Para aumentar a flexibilidade 
dos edifícios em comunicar-se eficazmente e eficientemente com seus ocupantes 
e uns com os outros, as estações de paging Vocia (DS-10) e as estações de 
paging de parede (WS-10) foram instaladas junto a entradas de áudio para iPod® 
e conectividade iPad® em todos os escritórios principais. 

O projeto incluiu modelos de amplificador Vocia (VA-2060se e VA-4030se) com 
fontes de alimentação redundantes. As entradas de áudio localizadas foram 
usadas para alimentar a sala de aula existente e as zonas de alto-falante do 
corredor de forma confiável, eficiente e com a quantidade certa de energia.

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
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O ponto forte desta solução de áudio é a capacidade do distrito de controlar o sistema 
e reproduzir mensagens pré-gravadas de um único local de administração. Além disso, a 
escalabilidade para todo o campus do sistema Vocia facilitou as operações de mensagens e 
sinais dentro do distrito.

O distrito também experimentou benefícios ambientais e os alunos e professores observaram 
um aumento na clareza e inteligibilidade dos anúncios. Isto reforçou não apenas a confiança 
no sistema, mas as mensagens de estudantes também eram ouvidas na primeira vez, 
diminuindo a quantidade de confusão e tempo perdido devido a interrupções e perguntas.

A maioria dos sistemas de paging de escolas atualmente em uso no ambiente de K-12 
baseiam-se em tecnologia de 50 anos atrás, que é inflexível e tem um custo de manutenção 
alto. A flexibilidade do sistema Vocia permite que os integradores trabalhem com os sistemas 
analógicos existentes e redes de alto-falantes para fazer atualizações de baixo custo, usando 
uma abordagem de instalação em fases e criando um sistema integrado com uma quantidade 
reduzida de equipamento. O distrito escolar público de Birmingham ficou espantado com 
a melhoria na qualidade do som e a facilidade com a qual eles podiam fazer sua própria 
programação e ajustes de nível conforme necessário. Esta escalabilidade em todo o campus 
com controle localizado e integração é muito importante para um distrito com necessidades 
dinâmicas.

FLEXIBILIDADE E CONTROLE PERMITEM SUCESSO
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A Biamp Systems é um fornecedor líder de sistemas inovadores de rede de mídia que 
alimentam as instalações de áudio/vídeo mais sofisticadas do mundo. A empresa é 
reconhecida mundialmente por entregar produtos de alta qualidade e fornecer suporte de 
cada produto com um compromisso de serviço ao cliente excepcional.

O conjunto de produtos premiados da Biamp inclui o sistema de mídia Tesira® para rede 
de áudio digital, a plataforma de áudio digital Audia®, os processadores de sinal digital 
Nexia®, o algoritmo AEC Sona™ e o sistema de evacuação por voz e orientação do público 
por rede Vocia®. Cada um tem seu próprio conjunto específico de recursos, que podem ser 
personalizados e integrados em uma grande variedade de aplicações, incluindo salas de 
reuniões corporativas, centros de conferências, casas de espetáculos, tribunais, hospitais, 
centros de transporte, campus e instalações com vários edifícios.

Fundada em 1976, a Biamp está sediada em Beaverton, no Oregon, EUA, com operações 
adicionais de engenharia em Brisbane, Austrália. Para obter mais informações sobre a Biamp, 
visite www.biamp.com.

SOBRE A BIAMP SYSTEMS

Estamos muito felizes com o 
nosso investimento na Biamp 
e Vocia. 

-Dr. Joseph Hoffman


